Kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach
Besluit cao-tafel Kinderopvang en cao-tafel Sociaal Werk, december 2017

Voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach is een pedagogische
opleidingsachtergrond verplicht conform A of B.
A diploma/getuigschrift van een opleiding volgens A1, A2, A3, A4 of A5.

A1 Diploma/getuigschrift van Associate degree:




Kinderopvang
Pedagogisch Educatief Medewerker
Pedagogisch Professional Kind en Educatie

A2 Diploma/getuigschrift van bachelor hbo:




Pedagogiek
Pedagogisch management Kinderopvang
Lerarenopleiding Pedagogiek

A3 Diploma/getuigschrift van universitaire bachelor in:






Pedagogische wetenschappen
Pedagogiek
Pedagogische wetenschappen en onderwijskunde
Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken
Ontwikkelingspsychologie

A4 Diploma/getuigschrift van een master (hbo of universitair) op het terrein van pedagogisch coachen
en/of pedagogisch beleid, te weten:














Education
Education and Child Studies
Educational Science: Learning in Interaction
Educational Sciences: Normal and Deviant Patterns of Attachment and Self Regulated Learning
Educational Sciences: Parenting, Education and Child Development
Jeugdstudies
Kinder- en jeugdpsychologie
Special Education Needs: Leraar speciaal onderwijs, afstudeerrichting Pedagogisch coach
Kinderopvang
Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken
Pedagogy and Education
Onderwijspedagogiek
Orthopedagogiek
Orthopedagogiek: Gezin en gedrag

A5 Een buitenlands diploma als in een gewaarmerkte brief van het IDW (Internationale Diploma

Waardering: www.idw.nl) staat dat het diploma gelijkwaardig is aan dat van een onder A1, A2, A3 of
A4 kwalificerende opleiding;

1

B Een diploma, getuigschrift, IDW-waardering van een andere opleiding dan onder A

B1 Diploma/getuigschrift/IDW-verklaring van een opleiding op minimaal mbo-niveau 4 die kwalificeert
voor de functie van Pedagogisch Medewerker/Peuterspeelzaalleidster in combinatie met een bewijs
van gevolgde scholing op het terrein van coaching* en/of pedagogiek kinderen 0-13 jaar**

B2 Diploma/getuigschrift/IDW-verklaring van een docentenopleiding (vanaf hbo-niveau) in combinatie
met een bewijs van gevolgde scholing op het terrein van pedagogiek kinderen 0-13 jaar**

* Bewijs van gevolgde scholing op het terrein van coaching:



Certificaat of ander schriftelijk bewijs van een minor/afstudeerrichting/keuzevak/keuzedeel op het
terrein van coaching.
Certificaat van een branche-erkende scholing of -EVC-procedure op het terrein van coaching.

** Bewijs van gevolgde scholing op het terrein van pedagogiek kinderen 0-13 jaar:



Certificaat of ander schriftelijk bewijs van een minor/afstudeerrichting/keuzevak/keuzedeel op het
terrein van pedagogiek kinderen 0-13 jaar.
Certificaat van een branche-erkende scholing of -EVC-procedure op het terrein van pedagogiek
kinderen 0-13 jaar.

Nb Ten aanzien van de invoering van deze kwalificatie-eisen verschijnen nog de volgende
documenten:
 Tekstinpassing in het functieboek en overgangsbepalingen;
 Servicedocumenten ter ondersteuning van organisaties en medewerkers bij de implementatie
hiervan.
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